
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 08. septembra 2011 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, 

Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

 

Návrhová komisia: Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Mgr. Eva Lacová, 

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal 

Knap 

 

Overovatelia:  Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Hlasovanie: Za: Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Martin Šuľak, Mgr. Eva  

Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Jozef Dvorščák,   

Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal 

Knap 

      

Zapisovateľka:         Jana Balická 
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P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Informácia o plnení hlavných úloh mesta 

7.    Štatistika finančného rozpočtu k 30.06.2011 

8.    Informácia o platení dane z nehnuteľnosti fyzických osôb k 31.07.2011 

9.    Čerpanie rozpočtu MsPS k 30.06.2011   

10.  Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS k 31.07.2011 

11.  Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2011 

12.  Prehľad o prenájme nebytových priestorov 

13.  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov  

       detí/žiakov a dospelých za pobyt v Materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov na  

       štúdium v Základnej umeleckej škole, na činnosti v Centre voľného času, v školských  

       kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov  

       a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach 

14.  Štatút Klubu dôchodcov v Strážskom 

15.  Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 6/2005 „ Zásady na obeh účtovných dokladov,  

       na vykonávanie dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami a na  

       ich preskúmanie v podmienkach Mesta Strážske “ 

16.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania VZN č. 5 /2010  

       o dotáciách 

17.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania  

       s finančnými prostriedkami mesta v ZUŠ 

18.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií  

       na MsÚ  

19.  Informácie zo zasadnutí komisií 

20.  Interpelácie poslancov 

21.  Diskusia - Rôzne 

22.  Záver                                                                      

O t v o r e n i e 

 

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 14,30 hodine a viedol Ing. Vladimír 

Dunajčák, ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných.  
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Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Z uznesenia č. 184/2011 zo dňa 26.05.2011 bola úloha : 

-zúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2010 stratu vo výške 40 675 € 

v prospech účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 428 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. 

Ing. Lecáková – úloha bola splnená. 

 

Primátor - úloha : 

-zúčtovať výsledok hospodárenia Mestského podniku služieb mesta Strážske za účtovné 

obdobie 2010 nasledovne : 

- stratu hlavnej činnosti vo výške 78 110 €  

v prospech účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

- prebytok z podnikateľskej činnosti vo výške 12 061 € 

na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 

428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období 

p. Kováčová – úloha bola splnená v stanovenom termíne. 

 

Primátor – úloha : 

- zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 244 884,35 € do rezervného fondu. 

Ing. Lecáková – úloha je čiastočne splnená, vzhľadom k aktuálnej finančnej situácii 

doporučujem predĺžiť termín splnenia tejto úlohy do 31.10.2011. 

Hlasovanie za schválenie predĺženia termínu úlohy do 31.10.2001 : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 
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Primátor – úloha : 

- zverejniť zoznam všetkých platičov miestnych daní a poplatkov za rok 2010 

 – úloha bola splnená, zoznam je zverejnený na web stránke mesta. 

 

Ing. Marko poukázal, že nebolo vyjadrenie k splneniu úlohy z uznesenia č. 181/2011 - 

zabezpečiť právnu subjektivitu ZUŠ so stanoveným termínom splnenia od 01.09.2011. 

Primátor – úloha nie je splnená, pretože riaditeľka ZUŠ sa vzdala funkcie riaditeľky. 

Súčasťou výberového konania na nového riaditeľa ZUŠ bude aj podmienka zabezpečiť túto 

právnu subjektivitu. Zatiaľ je poverený zastupovaním riaditeľa ZUŠ Mgr. art. Eduard Tokár, 

ktorý prehlásil, že o túto funkciu nemá záujem a že sa výberového konania nezúčastní. 

Informáciu o vzdaní sa p. Márie Uličnej funkcie riaditeľky ZUŠ v Strážskom a poverenie 

Mgr. Art. Eduarda Tokára za riaditeľa ZUŠ do úspešného výberového konania MsZ zobralo 

na vedomie. 

Hlasovanie za schválenie predĺženia termínu tejto úlohy do 01.09.2012 : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Ing. Marko - úloha z uznesenia č. 182/2011 - predsedom komisií pripraviť návrh kompetencií 

svojich komisií s termínom do 31.03.2011 nebola splnená. 

Primátor – vzhľadom k tomu, že komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku svoj návrh 

predložila až 05.09.2011, nebolo možné túto úlohu považovať za splnenú. Touto záležitosťou 

sa budem zaoberať sám, pretože nemáme prednostu MsÚ. Aj napriek tomu, že predsedovia 

jednotlivých komisií predložia návrhy, komisie o tom nemôžu rozhodovať. Je potrebné tento 

termín predĺžiť tak, aby bolo reálne splnenie tejto úlohy v stanovenom termíne. 

 

Hlasovanie za schválenie zmeny termínu tejto úlohy do 15.11.2011 : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Ing. Marko – úloha z uznesenia č.184/2011prejednať s riaditeľkou CVČ úpravu 

prevádzkových hodín bola splnená čiastočne a je potrebné povedať, či na základe záverov 
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z týchto jednaní je potrebné v tomto pokračovať.  

 

Hlasovanie za schválenie predĺženia termínu splnenia tejto úlohy do 31.10.2011: 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok za zasadnutí MsZ 

 

Informuje primátor : 

-pripomienka MUDr. Jurečkovej – stĺp na ul. Pod hradom je naklonený, hrozí 

nebezpečenstvo, že na niekoho spadne. 

Tento stĺp je majetkom T-comu, preto boli upozornení, aby to dali do poriadku. Podľa nich 

nehrozí jeho spadnutie. Znovu ich na túto situáciu upozorníme. 

-pripomienka PhDr. Bušaničovej – na ul. Komenského – radová výstavba je pretrvávajúci 

neznesiteľný zápach z vytekajúcich fekálií, najmä v ranných hodinách. Zástupcovia 

obyvateľov, ktorých sa to týka chystajú sťažnosť na adresu mesta. 

-zatiaľ neprišla nijaká sťažnosť zo strany obyvateľov. 

-pripomienka Ing. Venglarčíkovej – nie je počuteľnosť a zrozumiteľnosť oznamov mestského 

rozhlasu v niektorých častiach mesta. 

Za týmto účelom boli investované nemalé finančné prostriedky, aby bola zabezpečená 

prevádzka mestského rozhlasu na celom území mesta. Bolo to realizované kombinovaným 

spôsobom bezdrôtového a drôtového prenosu zvukového signálu. Aj napriek tomu nie je 

všade ideálna počuteľnosť, pretože boli ukradnuté drôtové rozvody. 

-pripomienka MUDr. Jurečkovej – je potrebné zabezpečiť aj vodu na cintoríne a nevyhnutné 

opravy v dome smútku. 

p. Šuľak – voda na cintoríne je k dispozícii pri budove domu smútku. Prívod vody 

z futbalového štadióna je už nefunkčný a ani už nebude. Financovanie opráv domu smútku 

nám sťažujú nevysporiadané majetkoprávne vzťahy tejto budovy. 

MUDr. Jurečková – po 15 či 20 rokoch prevádzky riešime majetkoprávne vzťahy, je to 

hanba. 
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Informuje primátor : 

-pripomienka Ing. Vaľka – most cez kanál ku železničnej stanici je v dezolátnom stave, je 

potrebné to urýchlene riešiť, aby nedošlo k nešťastiu. 

- tento most nie je až v takom dezolátnom stave, avšak keďže je to majetok mesta, jeho 

opravu zabezpečíme v najbližšom čase. 

-je potrebné riešiť klimatizáciu vo veľkej zasadačke, pretože je využívaná nielen na 

zasadnutia MsZ, ale aj na iné akcie a v letnom období je nevyhovujúca. 

MUDr. Jurečková – uvažovať aj o postupnej klimatizácii ostatných priestorov MsÚ, pretože 

zamestnanci MsÚ tu niekedy pracujú pri teplote až 40 C. 

Zabezpečenie tejto úlohy budeme riešiť formou údržby postupne podľa finančných možností 

po vypracovaní projektu tak, aby sme mali pred letným obdobím vybavené klimatizáciou 

aspoň najnutnejšie priestory. 

MsZ zobralo riešenie pripomienok zo zasadnutia na vedomie. 

 

K bodu č. 6 : Informácia o plnení hlavných úloh mesta  

 

Informuje primátor : 

 - písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Plnenie úloh, keď financie sú 

z eurofondov je z časového hľadiska náročné a to predovšetkým z dôvodu verejných 

obstarávaní, veď zmluvy o NFP sme mali podpísané už v roku 2009, 2010. Dnes pred 

záverom roka  2011 ešte sa 2 stavby dá sa povedať ani nezačali. Plnenie úloh financovaných 

zo štátneho rozpočtu je rýchlejšie, samozrejme ide o podstatne menšie finančné prostriedky. 

Ing. Zamborová podrobne informovala o stave žiadostí o NFP a o ich plnení pri zabezpečení 

hlavných úloh mesta. Jedná sa o NFP z eurofondov a zo ŠR. Zároveň odpovedala na otázky 

niektorých poslancov k tejto problematike. 

 

Informáciu o plnení hlavných úloh mesta zobralo MsZ na vedomie.  

 

K bodu č. 7: Štatistika finančného rozpočtu k 30.06.2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu 

mala Ing. Lecáková. 

MUDr. Jurečková – je vysoké čerpanie nákladov na dodávku tepla a na všeobecný materiál 

na MsÚ. 

Ing. Lecáková – myslím, že s tým nebude problém, pretože v letnom období náklady na teplo 

nie sú a takisto, čo sa týka zabezpečenia všeobecného materiálu sú vytvorené dostatočné 
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rezervy do konca roka. 

Primátor – chceme urobiť technické opatrenia, aby došlo k čím väčšiemu šetreniu tepelnej 

energie v priestoroch mestských budov. 

Ing. Cacara–uvedený materiál bol prejednaný na zasadnutí finančnej komisie bez výhrad. 

Ing. Lecáková – keďže došlo k zmenám vo viacerých položkách rozpočtu mesta, 

doporučujem schváliť zmenu rozpočtu podľa návrhu, ktorý mali poslanci k dispozícii doma. 

Primátor informoval o využití pracovníkov v rámci absolventskej praxe pre aktuálne potreby 

mesta. 

Štatistiku finančného rozpočtu k 30.06.2011 MsZ zobralo na vedomie. 

 

Ing. Cacara – finančná komisia doporučuje schváliť II. zmenu rozpočtu. 

 

Hlasovanie za schválenie II. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 76 843,41 € 

b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 

celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 

 

Príjmy : 

Bežný rozpočet    2 728 953,61 € 

Kapitálový rozpočet    2 490 237,00 € 

Finančné operácie       603 050,41 € 

Príjmová časť po zmene vo výške 5 822 241,02 € 

Výdavky : 

Bežný rozpočet    2 706 357,61 € 

Kapitálový rozpočet    3 028 824,41 € 

Finančné operácie        87 059,00 € 

Výdavková časť po zmene vo výške 5 822 241,02 € 

 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 5 822 241,02 €. 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 
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K bodu č. 8 : Informácia o platení dane z nehnuteľností fyzických osôb k 31.07.2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu mal 

primátor, ktorý okrem iného upozornil, že možno že v najbližšom zdaňovacom období dôjde 

k zvýšeniu daní a poplatku, lebo je pripravované zmena zákona o daniach a poplatku za 

TKO, a ak pripravovaná zmena prejde, bude mať dosah na fyzické osoby, teda na občana. 

 

Informáciu o platení dane z nehnuteľností fyzických osôb k 31.07.2011zobralo MsZ na 

vedomie. 

 

K bodu č. 9 : Čerpanie rozpočtu MsPS k 30.06.2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár k tomuto materiálu 

mala p. Kováčová, poverená zastupovaním riaditeľa MsPS, ktorá okrem iného konštatovala, 

že je zatiaľ priaznivý vývoj čerpania rozpočtu MsPS. 

Primátor vyjadril maximálnu spokojnosť s vypracovaním tohto materiálu ako aj 

s hospodárením MsPS so zastupovaním riaditeľa MsPS p. Kováčovou v porovnaní s tým, ako 

to bolo doteraz. 

Ing. Vaľko upozornil na niektoré položky rozpočtu, či nebude problém s ich plnením na 

základe doterajších výsledkov. 

Ing. Lecáková vysvetlila dôvody predpokladu, že k problémom v tomto smere nedôjde, 

pretože je reálny predpoklad dostatočných príjmov. 

Primátor informoval o ďalších možnostiach zamestnania nezamestnaných obyvateľov mesta 

v rámci zabezpečenia protipovodňových opatrení mesta, ktoré sú financované min. 90 % 

štátom. 

Ing. Cacara – zabezpečenie týchto prác sa nedotýka rozpočtu mesta. 

 

Čerpanie rozpočtu MsPS k 30.06.2011 zobralo MsZ na vedomie. 

 

Primátor predložil návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu MsPS. 

 

Hlasovanie za schválenie II. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 pre Mestský 

podnik služieb mesta Strážske 

 

a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 165 424 € 

b ) presun rozpočtovaných prostriedkov na podpoložkách v programoch rozpočtu uvedených 

v prílohe bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a ) 
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Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 652 029 €. 

 

 Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

K bodu č. 10 : Informácia o stave záväzkov a pohľadávok MsPS k 31.07.2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok k 31.07.2011 MsZ zobralo na vedomie bez 

pripomienok. 

 

K bodu č. 11 : Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 

2011 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

Informáciu o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2011 

MsZ zobralo na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu č. 12: Informácia o prenájme nebytových priestorov 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

 

MsZ zobralo informáciu o prenájme nebytových priestorov bez pripomienok na vedomie. 

 

 

K bodu č. 13 : Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od zákonných 

zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v Materských školách, na čiastočnú úhradu 

nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole, na činnosti v Centre voľného času, 

v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských 

jedálňach 
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Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v Materských školách, na čiastočnú 

úhradu nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole, na činnosti v Centre voľného času, 

v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach : 

 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

K bodu č. 14 : Štatút klubu dôchodcov v Strážskom 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

Ing. Marko doplnil jeho komentár o niektoré záležitosti v tejto oblasti v zmysle platných 

predpisov. 

 

Hlasovanie za schválenie Štatútu Klubu dôchodcov v Strážskom : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

K bodu č. 15 : Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 6/2005 „ Zásady na obeh 

účtovných dokladov,  na vykonávanie dispozícií s finančnými, materiálovými 

a ostatnými prostriedkami a na ich preskúmanie v podmienkach Mesta Strážske “ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mal k tomuto materiálu 

primátor. 

 

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 6/2005 „ Zásady na obeh účtovných dokladov,  na 

vykonávanie dispozícií s finančnými, materiálovými a ostatnými prostriedkami a na ich 

preskúmanie v podmienkach Mesta Strážske “ MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 16 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania 

VZN č. 5/201 o dotáciách  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Podrobnejšie informácie k tejto správe 

mal predkladateľ hlavný kontrolór  Ing. Marko. 

MUDr. Jurečková – ktorý klub nedal vyúčtovanie dotácie k dátumu kontroly v zmysle VZN 

-nedošlo k chybe z našej strany v prípade schvaľovaní štvrtej dotácie pre jeden klub 

- zistené nedostatky dokážem pochopiť, ale prípad, že 2 oddiely vyúčtovali účasť tohto istého 

člena v tom istom čase na dvoch rôznych miestach Sabinov a Liptovský Mikuláš, to už 

zaváňa nekalosťou. 

Ing. Marko dal vysvetlenie ku všetkým trom predloženým pripomienkam. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania VZN č. 5/2010 

o dotáciách MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 17 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti 

nakladania s finančnými prostriedkami mesta v ZUŠ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Podrobnejšie informácie k tejto správe 

mal predkladateľ hlavný kontrolór  Ing. Marko. 

Primátor podrobne vysvetlil okolnosti prekročenia mzdového fondu ZUŠ za rok 2010. 

Mgr. Jurečková doplnila informácie primátora k tejto problematike. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole hospodárnosti nakladania s finančnými 

prostriedkami mesta v ZUŠ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 18 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných 

pokladničných operácií na MsÚ 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Podrobnejšie informácie k tejto správe 

mal predkladateľ hlavný kontrolór  Ing. Marko. 

MUDr. Jurečková – nedostatky sa v tomto smere opakujú, nemalo by sa stať, aby boli 

vyplatené finančné prostriedky za prácu, ktorá ešte nebola ukončená. 

Ing. Marko vysvetlil okolnosti tohto nedostatku. 

Ing. Cacara – niekto si tieto veci zľahčuje, myslím si, že pri používaní finančných 

prostriedkov musia byť dodržiavané účtovné pravidlá. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných pokladničných operácií na 
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MsÚ MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 19 : Informácie zo zasadnutí komisií 

 

Komisia životného prostredia- informuje p. Šuľak 

 

Komisia doporučuje vedeniu mesta: 

- systémovo riešiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom z domácností 

(vzhľadom na povinnosť jeho oddeleného zberu a zhodnocovania od 1.1.2013), 

zabezpečiť vypracovanie odbornej analýzy produkovaného množstva tohto druhu 

odpadu s návrhom spôsobu jeho zberu a zhodnotenia, 

- v spolupráci so základnou a materskou školou zabezpečiť výchovu a vzdelávanie detí 

v oblasti odpadového hospodárstva, 

- zvýšiť kontrolu správneho nakladania s odpadmi a postihovať občanov za priestupky 

v tejto oblasti. 

Upozornil na veľmi zlý prístup obyvateľov mesta pri zbere biologicky rozložiteľného 

materiálu ako aj problémy ďalšieho jeho spracovania. 

 

p. Bočková predložila žiadosť Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku o dotáciu 

z rozpočtu mesta na projekt „Podpora mestských populácií chránených živočíchov (netopiere 

a dažďovníky)“. 

Komisia po diskusii doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu v požadovanej 

výške. 

 

Hlasovanie za schválenie dotácie pre Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku na 

projekt „Podpora mestských populácií chránených živočíchov (netopiere a dažďovníky)“ vo 

výške 432 € : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

- sťažnosť občana mesta na voľný pohyb koní, chovaných na ulici Zámočníckej. 

 

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva – informuje MUDr. Jurečková 

 

Paralová Mária – žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, z dôvodu, že pre svoj 

zhoršený zdrav. stav nie je schopná zo svojho dôchodku vykryť všetky náklady lieky 

a liečbu. P. Paralová je starobná dôchodkyňa. Komisia doporučuje schváliť jednorazovú 

dávku vo výške 33,19 Eur. 

 

Hlasovanie za schválenie jednorazovej sociálnej dávky pre p. Máriu Paralovú vo výške  

33,19 € : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Fajčáková Antónia - žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky, z dôvodu že má 

pozastavený opatrovateľský príspevok a momentálne nepoberá žiadnu dávku. Fajčáková 

Antónia a spoluposudzovaná Fajčáková Oľga majú dlh na TKO v sume 73,01 Eur a dlh za 

psa 30 Eur. Z tohto dôvodu komisia nedoporučuje schválenie žiadosti.  Komisia však 

odporúča, aby sa menovaným poskytla pomoc vo forme doprovodu a pomoci (cez terénne 

pracovníčky) na úrad práce z dôvodu znovuobnovenia opatrovateľského príspevku. 

  

Informácia o potravinovej pomoci : 

K dnešnému dňu 20 kg múky a 20 kg cestovín prevzalo 241 dôchodcov a 72 osôb v hmotnej 

núdzi riešených v 2 etapách. Zo skladu v Michalovciach sa priviezlo 6260 kg múky a 6260 

kg cestovín za pomoci Mestského podniku služieb. Zbierajú sa ďalšie potvrdenia, III. etapa 

by mala byť koncom septembra.   

 

Finančná komisia – informuje Ing. Cacara 

 

Žiadosť p. Michala Čajku, Družstevná 503 Strážske o odkúpenie pozemku pod garážou  

p. č. 438/4 

Komisia odporúča schváliť odpredaj  pozemku za 1 €. 

Ing. Venglarčíková – stanovisko komisie výstavby a ÚP k tejto žiadosti je, že je potrebné 

postupovať podľa platného VZN o predaji majetku mesta, keďže nie je nijaký doklad 

o predaji tohto pozemku. 
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Ing. Marko – mali by sme rešpektovať VZN. 

Hlasovanie za návrh finančnej komisie odpredaj pozemku za 1 € : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing. Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Mgr. Eva 

Lacová, MUDr. Dana Jurečková, Proti : Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, Martin 

Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Hlasovanie za návrh komisie výstavby a ÚP odpredaj za 2,33€/ m² v zmysle VZN : 

Za : Mgr. Kamil Hajdučko, MUDr. Dana Jurečková, Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, 

Magdaléna Juhásová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Mgr. Eva 

Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap  

 

Občania nájomných bytov Obchodná  Strážske – žiadosť o digitálne meranie tepla, sušiče 

bielizne : - komisia sa k predloženým žiadostiam nemôže vyjadrovať bez stanoviska komisie  

bytovej, výstavby a správcu. Komisia sa vyjadruje k požiadavke na zdroje financovania, 

nakoľko v žiadostiach nie sú uvedené žiadne finančné náklady nie je možne zaujať k týmto 

žiadostiam stanovisko. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informuje Mgr. Lacová 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže nezasadala, zasadnutie plánujeme koncom septembra. 

 

Primátor informoval o pozvaní družobného mesta Nieporet do Poľska v dňoch od 30.09. do 

03.10.2011. 

 

Hlasovanie za schválenie služobnej cesty do Poľska od 30.09.- 03.10.2011  v počte 4 osôb :  

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Komisia výstavby a ÚP – informuje Ing. Viera Venglarčíková 

 

Komisia sa zaoberala petíciou za vytvorenie spomaľovačov na ul. Obchodnej – nedoporučuje  

osadenie spomaľovačov, je osadené dopravné značenie. 

Zápis zo zasadnutia tejto komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 
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Športová komisia – informuje Ing. Vaľko 

 

Žiadosť o dotáciu – mimoriadny prípad, navýšenie dotácie pre Futbalový klub. Športový klub 

žiada navýšenie dotácie o 6 890 Eur. 

Komisia neodporúča MsZ schváliť finančnú dotáciu pre Športový klub – futbalový, nakoľko 

sú v žiadosti formálne chyby. Žiadosť bude vrátená predkladateľovi.  

 

P. Smoľák informoval komisiu, že Klub slovenských turistov oficiálne požiadal o stavebné 

povolenie pre prístrešok a rozhľadňu na Krivošťanke. Predpoklad oficiálneho otvorenia 

prístrešku je november 2011 pri uzatváraní turistickej sezóny. 

      

Komisia legislatívna a ochrany verejného poriadku – informuje Ing. Vaľko 

 

Štatút Komisie legislatívy a ochrany majetku 

 - predseda komisie a spracovateľ štatútu MVDr. L. Búci si vypočuli pripomienky každého 

člena komisie a tieto po vzájomnej diskusii zapracovali a  opravili štatút v zmysle týchto 

pripomienok. 

Organizačný poriadok Mestskej polície Strážske 

Aj keď sme pri začiatočných diskusiách mal  Organizačný poriadok názov „Štatút mestskej 

polície“, pán Roman v úvodnom slove nás informoval o zmene, z dôvodu platnosti VZN 

č.6/1991. 

Organizačný poriadok mestskej polície bol zaslaný jednotlivým členom komisie a bude  

predložený poslancom na pripomienkovanie, zverejnený na úradnej tabuli a následne bude  

predložený na zasadnutie mestského  zastupiteľstva . 

P. Roman informoval členov komisie o tom, že dostal petíciu v písomnej forme od 17-tich 

občanov na Okružnej ulici bloku U3, ktorí žiadajú osadiť spomaľovacie prahy na zníženie 

rýchlosti vozidiel na komunikáciách. Jedná sa o Obchodnú ulicu smerom k zimnému 

štadiónu. 

Komisia neodporúča realizáciu spomaľovacích prahov na zníženie rýchlosti vozidiel na 

Obchodnej ulici smerom k zimnému štadiónu. 

Komisia navrhuje MsZ vypracovať zmenu Vnútorného predpisu č.3/2005 „Komisie 

mestského zastupiteľstva“, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Strážskom uznesením 

č.122/2005 zo dňa 27.01.2005. 

 

K bodu č. 20, 21 : Interpelácie poslancov a Diskusia -Rôzne 
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Ing. Dvorščák – nesúhlasím s tým, že žiadosť futbalového klubu o dotáciu športová komisia 

nedoporučuje schváliť, resp. schváliť až po prejednaní so zástupcami futbalového klubu na 

najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré by malo byť až v novembri, t. j. po ukončení futbalovej 

sezóny. Pri schvaľovaní rozdelenia finančných prostriedkov pre športové kluby na začiatku 

roka všetkým klubom boli schválené finančné prostriedky vo výške, ktorú požadovali, iba 

futbalový klub mal znížené o 20 % . Na moju otázku prečo došlo ku kráteniu predseda 

komisie Ing. Vaľko to zdôvodnil tým, že ďalšie finančné prostriedky futbalový klub dostane 

z fondu rezervy primátora, keď vyčerpá pridelenú dotáciu. 

Primátor upozornil na veľmi zlú finančnú situáciu v tomto klube, ktorý by už možno 

nepokračoval  vo svojej činnosti, keby sa zhodou okolností nenašiel sponzor Ing. Horňák, 

ktorý tento klub podporuje. 

Po výmene názorov poslancov a primátora k tejto záležitosti, primátor navrhol hlasovať 

o predložených návrhoch zo strany športovej komisie a Ing. Dvorščáka. 

 

Hlasovanie o neschválení dotácie pre futbalový klub Strážske : 

Za : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana Jurečková, Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, 

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : Ing. Jozef Dvorščák, Martin Šuľak, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Na základe výsledkov tohto hlasovania už nebolo potrebné hlasovať aj za návrh  

Ing. Dvorščáka. 

 

Primátor informoval o rekonštrukčných prácach Materskej školy, ktorých ukončenie je 

podmienené ďalšími finančnými prostriedkami za práce, ktoré neboli projektované. 

 

Informoval o stave zabezpečenia Haly separovaného zberu, ktorej ukončenie je podmienené 

schválením ďalších finančných prostriedkov na práce, ktoré neboli rozpočtované. Aby táto 

stavba mohla byť skolaudovaná do 31.10.2011a aby sme neprišli o všetky finančné 

prostriedky z fondov, ktoré nám boli schválené, je potrebné  to schváliť. 

 

O slovo sa prihlásil p. Ladislav Balický, ktoré mu poslanci udelili svojim hlasovaním. 

Hlasovanie : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 
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MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

P. Balický informoval o technických nedostatkoch projektu, na ktorých odstránenie sú 

potrebné nerozpočtované finančné prostriedky. 

 

Po rozsiahlej diskusii k tejto záležitosti bol primátorom predložený návrh na schválenie 

použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 19 850,34 € na 

zabezpečenie ukončenia haly separovaného zberu . 

Hlasovanie za schválenie prác naviac na stavbe Hala separovaného zberu vo výške 

19 850,34 € bez DPH : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : 

Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

Hlasovanie za schválenie použitia rezervného fondu na dofinancovanie prác naviac na 

stavbu Hala separovaného zberu : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Proti : 

Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Mgr. Polák požiadal o udelenie slova, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Vo svojom vystúpení vysvetlil dôvod svojej žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov na 

krytie mzdového fondu, pretože sa zvýšil počet žiakov a na základe tohto je potrebné prijať 

jednu pracovníčku. 

Primátor navrhol hlasovať za úlohu pripraviť návrh na III. zmenu rozpočtu, v ktorej budú 

zohľadnené všetky požiadavky, ktoré boli prejednané na dnešnom zasadnutí MsZ. 

Hlasovanie : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 
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MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

MUDr. Jurečková – je možné podať informáciu, aké súdne spory vedie mesto 1 – 2 roky 

dozadu 

-je možné oslobodiť od poplatku za psa tých obyvateľov, ktorí si zobrali psa z útulku ? 

- je možné zverejniť neplatičov na web stránke mesta, pretože niektoré mestá ich majú 

zverejnené. 

 

Ing. Cacara predložil žiadosť o prenájom pozemku pre p. Slavomíru Mokaňovú, Vihorlatská 

623 Strážske pod vlastným stánkom, parc. 461/2 k. ú., ul. Mierová Strážske o zastavenej 

ploche 31,8 m ². 

Hlasovanie za schválenie prenájmu pozemku pre p. Slavomíru Mokaňovú, Vihorlatská 623 

Strážske pod vlastným stánkom, parc. 461/2 k. ú., ul. Mierová Strážske o zastavenej ploche 

 31,8 m ² : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Ing. Cacara predložil návrh na schválenie dohody o ukončení nájomného vzťahu Mgr. 

Kamila Šejirmana, Hlavná 177/30, Krivany v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľnosti „ Objekt 

Kolkárne č. 294/2010 čl. 8 ods. 5.   

Hlasovanie za schválenie : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 

 

Primátor - do výberového konania zabezpečí prevádzku kolkárne pre športovú činnosť 

kolkárskych klubov MsPS.   

MsZ zobralo na vedomie spôsob zabezpečenia činnosti kolkárskych klubov do výberového 

konania MsPS. 

p. Juhásová – navrhujem kontrolu spotreby tepelnej energie v priestoroch domu kultúry za 

účelom zníženia nákladov. 
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Primátor – mám prejednaný spôsob tejto kontroly pomocou technického zariadenia. Po začatí 

vykurovania to bude realizované vo všetkých budovách mesta. 

Primátor informoval, že v súvislosti s vysporiadaním majetkoprávnych vzťahov domu 

smútku je potrebné schváliť nasledovné : 

 

1. MsZ schvaľuje podanie žiadosti na SPF ohľadom majetkoprávneho usporiadania 

pozemkov pod Domom smútku, cintorínom a miestnou komunikáciou, nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Strážske na parcelách KN-C číslo 1407/1, 1898/10, 1910/116, 56/5, 

62/1, 62/2, 44/2, 46/2, 1407/7, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1407/5, 1407/6, 1910/112, 1910/115, 

1910/118, 1910/117, 1910/120, 1910/119, 1910/121, podľa geometrického plánu 

č.14296985-108/2006 zo dňa 29.11.2006 z majetku SR do vlastníctva mesta.  

 

2. MsZ poveruje :  

Primátora mesta zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod Domom smútku, cintorínom a miestnou 

komunikáciou, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Strážske na parcelách KN-C číslo 

1407/1, 1898/10, 1910/116, 56/5, 62/1, 62/2, 44/2, 46/2, 1407/7, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 

1407/5, 1407/6, 1910/112, 1910/115, 1910/118, 1910/117, 1910/120, 1910/119, 1910/121,   

podľa geometrického plánu číslo  14296985-108/2006 zo dňa 29.11.2006 z majetku SR do 

vlastníctva mesta.  

 

3.MsZ prehlasuje, že : 

-miestna komunikácia (cesta) pri dome smútku až po záhradkársku osadu na parcelách KN-C 

číslo 1407/1, 1898/10, 1910/116, 56/5, 62/2  podľa geometrického plánu číslo  14296985-

108/2006 zo dňa 29.11.2006 je vo vlastníctve mesta Strážske.  

-miestne komunikácie (cesty) a chodníky na ul. l. mája a ul. Mierovej na parcelách KN-C 

číslo 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1344/3, 1347/1, 1388/2, 1418/1, 1350  podľa geometrického 

plánu číslo  34974628-30/2011 zo dňa 3.8.2011 sú vo vlastníctve mesta Strážske.  

Hlasovanie za body č. 1,2,3 : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Michal Knap 
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Ing. Venglarčíková – pri hre detí v priestoroch medzi obytnými blokmi sa občas dostane 

lopta na budovu výmenníkovej stanice, ktorú potom sa deti snažia dostať zo strechy, čím 

môže dôjsť k úrazom, bolo by potrebné namontovať sieť, ktorá by zabránila, aby sa lopta 

nedostala na strechu. 

-zabezpečiť vhodné priestory pre voľný pohyb psov 

Ing. Vaľko – kedy bude vyhlásené výberové konanie na riaditeľa MsPS 

-akým spôsobom mesto zabezpečí výber projektantov, aby nedošlo k prácam naviac 

P. Bočková tlmočila pozvanie poslancom od zástupcu SSM a.s. na prezentáciu 

novopostavenej výrobne ocele a oceľových výrobkov v ich výrobných priestoroch. 

Ing. Dvorščák – prečo nebolo otvorené kúpalisko počas prvého septembrového týždňa, keď 

boli ešte vysoké teploty. 

p. Kováčová – povolenie na prevádzku kúpaliska bolo schválené len do 01.09.2011, 

v nasledujúcej sezóne bude vybavené povolenie na prevádzku už od 15.06. až do 15.09.2012 

pre prípad priaznivého počasia. 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 8 6/ 2 0 1 1 

 

Záver rokovania vykonal primátor, ktorý poďakoval prítomným za účasť a rokovanie o  

19,40hod. ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia:     Ing. Jozef Dvorščák   Ing. Ľubomír Vaľko   


